בית ספר לאמנויות לחימה

הזמנה
לסדנת חורף
איאיידו
נובמבר 2012

בית הספר פודושינקאן מתכבד להזמינך לסדנת חורף
מס  2ב- IAIDO -אומנות שליפת החרב.
הסדנא בת  3ימים תערך בכפר בלום בהדרכת יורם
ויסברוד דאן .5

מתאמן
מלווה

מטרת האימון
האימון יתמקד בשיפור קיהון-טכניקות בסיסSeitei- ,
 Gataו ,Muso Shinden Ryu -הסדנא מתאימה
למתאמנים בכל הרמות.

מתאמן
מלווה
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www.fudoshinkan.co.il

תכנית אימונים
יום חמישי 01/11
הגעה וקבלת חדרים
אימון
הפסקה
ארוחה ערב ופעילות חברתית משותפת
יום שישי 02/11
ארוחת בוקר
אימון
הפסקה
ארוחת צהריים
אימון
הפסקה
ארוחת ערב ופעילות חברתית משותפת
יום שבת 03/11
ארוחת בוקר
אימון
הפסקה
ארוחת צהריים
אימון
הפסקה פיזור והזדכות על חדרים
יתכנו שינויים בלוח הזמנים !

כמה זה עולה?
חדר לשני אנשים
₪ 900
₪ 650
חדר  3עד  6איש בחדר
₪ 750
₪ 500

ניתן לפרוס לתשלומים עד למועד הסדנא

מה כלול ?
לינה כולל מצעים ומגבות
ארוחות  -פנסיון מלא
שימוש במתקני הכפר

מה להביא ?
למתאמן
 IAITOחרב כהה
השימוש בחרב חותכת אסור !
 BOKENחרב עץ
בגדי אימון גי הקמה
בקבוק שתיה לאימון
מגבת אישית
למלווה ומתאמן
סבון כלי רחצה
בגדים לשהייה לינה ופעילות ערב לשלושה ימים

מהם תנאי ההרשמה?
מומלץ להקדים ולהירשם על מנת לשריין מקומות
ההרשמה פתוחה עד לתאריך:
ניתן להירשם באחת הדרכים הבאות:
למלא את הטופס ולשלוח לפקס 03-9342525

בטלפון0543343372 :

משה

טופס הרשמה
לכבוד בית הספר לאומניות לחימה אני מעוניין
להשתתף בסדנת  IAIDOנובמבר 2012
שם מתאמן:
שם משפחה:

הסכום הכולל לתשלום:
ידוע לי מדיניות הביטול והנני מתחייב בזאת
לתשלום:

חתימה:

יש לשלוח לפקס03-9342525 :

דואר אלקטרוני:

חתימה:
ללא קבלת אישור ההרשמה אינה מאושרת !

טלפון:
מספר מלוים חוץ ממני:

מדיניות ביטולים
ללא דמי ביטול
עד לתאריך 10/10
דמי ביטול בסך 50%
החל מתאריך 11/10

מעונין בחדר) :הקף בעיגול(

זוגי

 3עד  6בחדר

שמות המלווים או המתאמנים
.1
.2
.3
.4

₪

כפר בלום אכסניה ומתקני ספורט
מרכז ספורט ונופש  -כפר בלום הינו אחד ממרכזי
הספורט היפים ,המאובזרים והמותאמים ביותר
לאירוח קבוצות ספורט ומחנות אימונים מכל הרמות.
המרכז מתמחה באירוח ספורטאים מהארץ ומחו"ל,
קבוצות בוגרים ,נוער וילדים ומספק את מגוון
הדרישות של קבוצות ספורט .וכל זה באווירה כפרית
– גלילית .קסומה ורוגעת בעמק החולה.
האכסניה נמצאת בסמוך לירדן וטיילת הירדן ,.במנה
משותף  6חדרים ,ב 3 -מבנים עם  18חדרים,
המאפשרים הלנה של  5-4אנשים בחדר ממוזג
ומאובזר.
הארוחות מוגשות בחדר אוכל כשר.
האכסניה כוללת פינת קפה ,DVD ,טלוויזיה בכבלים.
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